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Abstrak
Pembelajaran membaca adalah salah satu keterampilan bahasa yang penting yang harus
dipahami oleh setiap pelajar bahasa asing untuk meningkatkan kemahiran dalam
berkomunikasi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di sekolah bahwaada banyak
masalah siswa dalam belajar bahasa Arab khususnya pembelajaran membaca diantaranya,
siswa tidak dapat membaca teks, siswa tidak dapat memahami isi bacaan bahkan ketika
guru memberikan pertanyaan dalam bahasa arab mereka tidak mampu menjawab.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen (one group
pre test - post test). Penelitian ini menggunakan instrumen tes yang dilakukan dengan 2
tahap yaitu Pre Test dan Post Test. Sesudah peneliti melakukan penelitian maka hasil
penelitian ini adalah penggunaan metode CIRC dalam pembelajaran qiraah efektif, hal ini
dibuktikan t hitunglebih besar dari t tabelyaitu 2,5>2,00 dan kemampuan siswa dalam
pembelajaran qiraah dengan menggunakan metode CIRC di MTsN 1 Langsa mengalami
peningkatan.
Kata kunci: Metode CIRC, Pembelajaran Qira’ah

 املقدمة-أ
 القدرة.تعليم اللغة العربية التطورية قدرة املتعلم على اتقان اللغة العربية إما منطقة أو مكتوبة
 وهي مهارة، مهارة اللغوية تتكون على أربعة عناصر.يف تعليم اللغة تسمى ابملهارات اللغوية
. والكتابة، والكالم، والقراءة،اإلستماع
القراءة هي عملية عقلية انفعلية تشمل تفسري الرموز والرسوم الىت يتلقاها القارئ عن طريق
 والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعاىن واإلستنتاج والنقد واحلكام والتذوق، وفهم املعاىن.عينيه
.وحل املشكالت
01 . ) ص991، الدار املصرية البنانية:  (القاهرة، تعليماللغةالعربيةبنيالنظريةوالتطبيق،حسن شحاتة
1
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القراءة أيضا مبعىن استطاعة يف فهم النص اليت كتبها الكاتب و استطاعة يف النطق مبا كتبه
هبا .يف تعليم اللغة العربية مهارة القراءة ارتبط إبثنتني انحيتني :استطاعة تغري رمز الكتابة إىل
صوت وفهم نية من رمز.
واألهداف من تعليم القراءة يف املدرسة املتواسطة اإلسالمية هي أن يستطيع الطالب أن يفهم
أنواعا من النصوص واإلنشاء واحلوار البسيط ابلقراءة ،وادراك الفقرة الرئيس عن التعارف ،والبيت،
واألسرة ،والعنوان ،والساعة ،والنشاطات يف املدرسة ،والنشاطات يف البيت ،واملهنة ،واملناسبات
الدينية ،واهلواية ،والسياحة وخالق العامل.

1

بعداملالحظة بـ MTsN 1 Langsaوجدت الباحثة مشكالت للطالبفي تعلم اللغة العربية ختص
يف تعلم القراءة ،وجدت كثريامن الطالب ال يستطيعون أن تقرؤو نصا والتفهموا حمتوايت القراءة
حىت عند ما يعطي املدرس األسئلة اللغة العربية اليستطيعوانإلجابةعلى السؤال.
لذلك توفر الباحثة حالً حىت يتمكن الطالب يف قراءة وفهم النصوص العربية .أحد من حل
هذه املشكلة هو استخدام منوذج التعلم الصحيح .منوذج التعلم هو وسيلة تعمل كأداة لتحقيق
األهداف.
إحدى من طريقة التعلم اليت ميكن استخدامها كحل هلذه املشكالت هو طريقة
) .(cooperative integrated reading and compositionطريقةCIRC

CIRC

هي طريقة ملواد اللغة اليت

2

Fathul Mujib dkk, Permainan Edukatif Pedukung Pembelajaran Bahasa Arab2, (Jogjakarta:
Diva Pres, 2012), h.60-61
3
Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab MI,MTS, MA, (Peraturan Menteri Agama RI, No
)22 Tahun 2008
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تصم مها عن قصد لتطوير القدرة على القراءة والكتابة حبيث جيد الطالب أن حتصل العثور من
املفاهيم الصعبة وفهمها من خالل املناقشة مع األصدقاء.
استخدام طريقة  CIRCميكن كحل ألن هذه الطريقة هلا العديد من املزااي .مزااي طريقة

CIRC

هي حتسني كفاءة الطالب وممارسة مهاراهتم ألن التعليم يركز على الطالب كثريا ،حتفيز الطالب
على النتائج املشاركة ألهنم يعملون يف اجملموعات .يفهم الطالب املعنىيت حققون من عمل
بعضها لبعض.تدريب الطالب الضعفاء .حتسني نتائج تعلم الطالب .ولذلك ،أرادت الباحثة
تطبيق

"طريقةCIRC

وفعالية استخدامها ىف تعليم القراءة بـ .MTsN 1 Langsa

ب -املبحث

 -1تعريفوأهدافالقراءة
القراءة عملية مركبة تتألف من عمليات متتشبكة يقوم هبا القارئ وصوال إىل املعىن الذي
قصده الكاتب ،واستخالصة أو إعادة تنظيمة ،واإلفادة منه .والقراءة هبذا املفهوم وسيلة
الكتساب خربات جديدة تتناغم مع طبيعة العصر الىت تتطلب من اإلنسان املزيد من املعرفة
احلديثة واملتجددة ،كما تتطلب تطوير القارئ لقدراته العقلية وألمناط التفكري والنساقة الفكرية،
وتنمية رصيد اخلربات لدى الفرد.
القراءة هي مهارة قبض الرموز الصوت املكتوبة ،والبصر له دور مهم يف هذه العملية وليست
سب ،وإمنا عملية للتحليل ما قُرءت أو قومت1.وهى إحدى املهارات
القراءة تَوِري َ
ط البصر فَ َح َ
4

Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: ar-Ruzz
Media, 2014)h. 51
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املوجودة ىف اللغة العربية .ومن البدهى أن تكون القراءة ىف اتريخ البشرية الحقة الخرتاع الكتابة.
فال بد أن تكون هناك كتابة (نصوص) حىت تكون هناك قراءة .ومع أن القراءة تشرتك مع
اإلستماع ىف كوهنما مهارتني ،سلبتني ،إال أن القارئ ال ميكن أن يكون سلبيا متاما .وهو ميارس
مهارة القراءة.
وختليف القراءة عن اإلستماع ىف القارئ يستطيع أن يقرأ النص أكثر من مرة ،كما أنه
يستطيع أن يعود إليه مرة أخرى ،وأن يرجع إىل غريه أو إىل القاموس ىف فهم ما يستعصى عليه.
كما أنه يستمع أن يقرأ ابلسرعة الىت تالئمه .ومن انحية أخرى يتميز اإلستماع على القراءة ىف أن
املستمع ىف حالة املوجهة املباشرة مع التحدث ميكن أن يستعني على فهم الرسالة مبالحظة إمياءات
املتحدثة وحراكته وارشادته.
أما اهلدف من القراءة :أ)أن يقرأ نصا عربيا بسهولة وسرعة مناسبة،ب)أن يستخرج الفكرة
العامة للنص املقروء ،ج) أن يستخرج األفكار الفرعية للنص املقروء ،د) أن يتعرف املعاىن املختلفة
لكلمة واحدة (املشرتك اللفظى) ،ه) أن يتعرف كلمات جديدة ملعىن واحد (الرتادف) ،و) أن
حيلل النص املقروء اىل أجزاء حمددا العالقة بينها ،ز) أن يضع عنواان مناسبا للنص املقروء ،ح) أن
يستنتج املعاىن الضمنية من النص ،ط) أن يستنتج غرض الكاتب ،ي)أن مييزبني احلقائق واآلراء
مصطفى رجب،تنميةمهاراتالقراءةعنداألطفال ،ص.

دمحم ابرهبم ،اإلجتاهاتاملعاصرةفةتدريساللغةالعربيةواللغةاحليةاألخرىلغريالناطقنيهبا( ،القاهرة  :دار الفكر العرىب،
 ،) 9ص10.
نفس املرجع ،ص10 .

فتيح على يونوس ودمحم عبد الرؤوف الشيخ،املرجعيفتعليماللغةالعربيةلألجانب(،القاهرة :مكتوبة وهبة ،) 001 ،ص0 .
4
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والنظرايت ،ك) أن يستخدم املعجم العرىب بطريقة صحيحة ،ل) أن يستخدم الفهارس وقوائم
احملتوايت واهلوامش والصور استخداما صحيحا.
ومن أهداف تعليم القراءة فيما يلى9:أ)تدريب التالميذ ليكون ماهرين يف نطق الصحيح يف
إخراج احلروف على خمارجها ،فامهني على مقاصدها.ب) اإلكتساب على مهارة القراءة ابلسارعة
ويقدر التالميذ إدراك النيمة منها أى أنه يستطع ملعرفة مبادئ اإلفكار واآلراء فيها ،ج) تنمية ميول
التالميذ ورغبتهم يف القراءة ،د) زايدة اخلزانة اللغة لدى التالميذ وترقية معرفتهم عن اللغة العربية اى
معرفة الكلمات والكالم على األسلوب مجيل صحيح ،ه) تدريب التالميذ ليكونوا قادرين ماهرين
يف تعبري الكالم فامهني على معانية مقاصد ما يقرؤنه.
أما أهداف تعليم القراءة بـ  MTsN 1 Langsaهي  0:أ) قراءة و لفظ هلجه صحيحه ،ب)
يفهم النصص القراءة ،ج) مكتب مجلة سهل ،ه) مرتجم فقرة ،و) جييب سؤال عن عنصر نص
القراءة ،ز)يصيح يعري ااخلطأ.
.3مفهومطريقةCIRC

أهداف التعلم املراد حتقيقها

9

Muhammad Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: Hidakarya Agung). h. 33
Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab MI,MTS, MA, (Peraturan Menteri Agama RI, No
)22 Tahun 2008
10
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طريقة التعلم اليت يطبقها املعلمون متنوعة للغاية .طريقة التعلم هو طريقة أو بعض خطوات
التعلم اليت يتم تطبيقها حبيث يتم حتقيق أهداف أو كفاءات خمرجات التعلم املتوقعة بشكل أكثر
فعالية وكفاءة.
.4خطواتطريقةCIRC

إن خطوات ىف تعليم القراءة ابستخدام هذه طريقة:
أ -تشكيل جمموعة من طالب.
ب -يوفر املعلم خطااب وفقا ملوضوع التعلم.
ج-يعمل الطالب مع بعضهم ليقرأوا بعضهم البعض وجيدوا الفكرة الرئيسية مث يقدمون
استجابة للخطاب املكتوب على ورقة.
د -قراءة نتائج اجملموعة
ه -يقوم املعلمون والطالب بعمل استنتاجات معا.
طريقة حتديد أعضاء اجملموعة كما يلي:
أ .حتديد رتبة الطبقة

11

Sofan amri, pengembangan dan model pembelajaran dalam kurikulum 2013, prestasi pustaka
publisher, h. 7
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من خالل البحث عن معلومات حول متوسط درجات درجات الطالب يف االختبار
السابق أو درجات االختبار السابقة.مث ،مرتبة حسب ترتيب القدرات األكادميية
منخفضة منخفضة.
ب .حتديد عدد اجملموعات
ج .إعداد أعضاء اجملموعة
تتكون كل جمموعة من أعضاء لديهم قدرات متنوعة حبيث لديهم قدرات متوازنة يف
املتوسط.
.5يستخدمطريقةالتدريسCIRC

صرح سالفينا أن عملية التدريس ابستخدام

CIRC

تشمل ثالثة مكوانت ،مبا يف ذلك:

( ) األنشطة القاعدية ) ) ( ،(basal related activitiesدروس فهم القراءة
 )1( ، )reading comprehensioأنشطة الكتابة والفن اللغوية املتكاملة

( direct instruction in

( integrated language arts

 .)and writingبشكل عام ،شرح املكوانت الثالثة كما يلي:
أ .األنشطة القاعدية ذات الصلة

)(basal related activities

12

Robert E. Slavina, Cooperative Learning: Theory, Research, And Practice. Massachusetts:
Dimon And Schuster Company. h. 106-110
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كشفت سالفن أن أحد حماور  CIRCكان أنشطة القراءة األساسية.يف هذا النشاط
يشرح املعلم للطالب الغرض من القراءة ،وإدخال مفردات جديدة ،ومراجعة املفردات
األخرى ،ومناقشة القراءة بعد انتهاء الطالب من القراءة وما إىل ذلك.
بعد قراءة الطالب عن ا لنص ،يقدم املعلم قائمة ابألنشطة اليت سيقوم هبا الطالب يف
اجملموعة ،والتيتشمل ) ( :قراءة الشريك ) ( ،قواعد اللغة والكتابة على أساسا لقصص،
( )1قراءة مفردات جديدة ) ( ،معان يكلمة (  )1كتابة القصص ) (،واإلمالء
.6عناصرمن طريقة التعلم CIRC
يتم شرح العناصر يف منوذج التعلم  CIRCفيما يلي:
أ .جمموعة القراءة ،تقسيم جمموعات القراءة يف التعلم، CIRCوهي الطالب مقسمة إىل
جمموعات تتكون من شخصني أوثالثة أشخاص على أساس مستوى القدرة على القراءة
للطالب.
ب .تيم،ينقسم الطالب إىل أزواج يف جمموعات القراءة.يتم تقسيم األزوا ج يف اجملموعة إلىفرق
تتكون من أزواج من جمموع يف القراءة.
ج .األنشطة املتعلقة ابلقصص،يستخدم الطالب مواد القراءة.يتم عرض القصص ومناقشتها
يف جمموعات القراءة الذي يوجهها املعلم.يتم تنظيم املناقش احتوال لقصص للتأكيد على
قدرات معينةمثل عمالل توقع اتودعمهاوحتديد املشكالت.
8
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د .التفتيش من قبل شريك.الطالب الذي أنكمل واكل هذه األنشطة،يقدم شركاؤهم
منوذجالتعيني الطالب حيددأهنم أكملوا أواستوف وامعايري املهمة.
ً
ه .االختبار .يف هناية الدرس،مت اختبار الطالب لفهم القصة ،وطلب منهم كتابة مجل ذامت
عن لكل مفردات ،وطلب منه مقراءة قائمة الكلمات بصوت عال للمعلم.يف
هذااالختبار،اليُسمح للطالب مبساعدة بعضهمالبعض.
و .التدريس املباشر يف فهم القراءة.اجتماعات تعلم كألسبوع يتلقى الطالب التدريس
املباشرف يقدر ا ختاصة لفهم القراءة.يشبه التدريس حتديد األفكار الرئيسية وفهم
العالقات البسيطةوصنع االستنتاجات.
ز .مت دمج فن اللغة والكتابة.خالل فرتة فنون اللغة،استخدم املعلم ومن هنج فنون اللغة
خصيصالـ. CIRC
والكتابة الذي مت تطويره
ً
.7مزايوعيوابطريقةCIRC

أ .أما من الناحية املزية كما تلي:
)  CIRCمناسب جد التحسني مهارات الطالب يف حل مشاكل حل املشاكل.
) هيمنة املعلم يف التعلم يقلل.
 )1يتم حتفيز الطالب على النتائج بعناية ألهنم يعملون يف جمموعات.
) يفهم الطالب املعنىوي حتققون من عمل بعضهم البعض.
9
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 )1حتطري الطالب الضعفاء.
) حتسني نتائج تعلم الطالب.
ب .أما من الناحية العيبة كما تلي:
) الميكن استخدام منوذج التعلم هذا إال للموضوعات اليت تستخدم اللغة حبيث
) الميكن استخدامها للموضوعات اليت تستخدم مبدأ العد.
 )1عند عرض املتعلمني نشط يتساءل
) اكثر تبعثر الوقت
 )1اعتدات محل املدرس استغدام طريقة التعليم تعاوىن
) إدارة الفصل وتنظيم املعليم السهل.
ج-منهجالبحث
تستخدم الباحثة يف املدخل الكمي ابستخدام حبث جترييب .البحث التجرييب يعىن املنهج
احملاولة ليدرس أتثري من متغري خاص ملتغري آخر ،من خالل االختبار ىف شروط اخلاصة الىت خلق
عمدا.

1

وملعرفة فعالية استخدام هذه الطريقة التعلمية لبحث امليداي قامت الباحثة ابإلختبار القبلي
والبعدى لطلبة مبدرسة

1 Langsa

MTsNالذين يتعلمون يف الفصل الثاي .قامت الباحثة

Abdurrahman Fathani, Metodologi Penelitian & Tekhnik Penyusunan Skripsi,(Jakarta: Rineka

13

Cipta, 2006),hal. 99
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ابإلختبارين شفهيا لقياس كفاءة الطلبة يف التعليم القراءة .ويكون اإلختبار من عشرون أسئلة.
ستة لكل عنصر من عناصر اللغة يف التعليم القراءة.
أما نتائج من هذي اإلختبار تشرح الباحثة يف جدول اآليت:
نتيجةاإلختبارالقبلى
الرقم

النتيجة

التقدير

العدد

-

1 – 00

ممتاز

-

-

–1

جيد جدا

-

-1

–1

جيد

-

– 11

مقبول

-1

1–1

راسب

1
1

اجملموعة

وجدت الباحثة ىف اجلدول السابق أن ( ) من الطلبة ىف اجملموعة

حيصل على دراجة مقبول.

و (  ) 1على درجة راسب لذلك نتائج هذا اإلختبار القبلي يدل أن الطلبة انلوا الدرجة املعدلة
, 1

 .%أي يدل على أن كفاءة الطلبة يف التعليم القراءة يف مستوي راسب.ومن هنا فإن

كفاءة الطلبة يف تعليم القراءة بصفة العامة راسب.
اجلدول
نتيجةاإلختبارالبعدىللمجموعة7.7
الرقم
-1
-1

التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
راسب

النتيجة
1 – 00
–1
–1
– 11
1–1
اجملموعة

العدد
0
1
1
1
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وجدت الباحثة ىف اجلدول السابق أن (  ) 0من الطلبة ىف اجملموعة  ,حيصل على
دراجة ممتاز ,و (  ) 1على درجة جيد جدا ,و ( ) 1على درجة جيد .ومن نتائج هذا اإلختبار
يدل أن الطلبة انلوا الدرجة املعدلة

 .% ,أي يدل على أن كفاءة الطلبة يف التعليم القراءة

يف مستوي جيد جدا.ومن هنا فإن كفاءة الطلبة يف تعليم القراءة بصفة العامة جيد جدا.
ه-حتليلهاوتفسريها
استخدمت الباحثة يف هذا البحث اختبار املعتادة (

) kolmogorof-smirnov atau shapiro-wilk

ابستخدام.spss 16

 إذا كانت القيمة  ,>sig 0,01املقبول إذا كانت القيمة  ,<sig0,01املردودجدولاختباراملعتادةاإلختبارالقبلي
Tests of Normality
a

Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnov

Nilai
Sig.
.030

df
38

Statistic
.936

Sig.
.006

12

df
38

Statistic
.171

kelompok
Pretes
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اختبار املعتادة القيمة احلصول اجملموعة اإلختبار القبلي بتحليل
03,0smirnovوبتحليل.0300Shapiro-wilk

إذان القيمةاإلختبار القبلي أكرب من

kolmogorof0300

فالبياانت

اإلختبار القبلى الراسب.
اختباراملعتادةاإلختبارالبعدى
Tests of Normality
a

Shapiro-Wilk
Sig.
.004

Statistic

Df

.908

38

Kolmogorov-Smirnov

Sig.
.005

df
38

Statistic
nilai kelompok

.175

a. Lilliefors Significance Correction


اختبار املعتادة القيمة احلصول اجملموعة اإلختبار البعدي بتحليل

kolmogorof-smirnov

03000وبتحليل03000Shapiro-Wilkإذان القيمةاإلختبار البعدى أصغر من
اإلختبار البعدى املقبول.
جد ولمقارنةنتائجبنياإلختبارين
رقم

بياانتاإلختبارTمناإلختبارالبعدى

بياانتاإلختبارTمناإلختبارالقبلي

91
11
1

1

1

1

1

9

1

13

0300

فالبياانت
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9

1

91

1

1

19

1

1

0

9
0

1
1
9

1

9

1
11
1

0

11

9

1

19

0

1

1

9

0

9

1

9

1

1

0

1

1
0

9

9

0

10

9

1

1

0

1

1

9

11
1
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11

1

1

11

91

1

9

1

9

اجملموع

01

1091

معدالالدرجة

, 1

,

اإلختبار Tابستخدامه الباحثة يف قيمة القبلي والبعدي كقيمة هناية ليتم اختبارها ,مع
نتائج فيما يلي :
جدوالختباراملعتادةاإلختبارالقبليواختبارالبعدى
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
)Sig. (2-tailed

df

Upper

T

Lower

Std. Error

Std.

Mean

Deviation

.000

Mean
-

1.56612 -42.51537 36.1688 -25.121 37

9.65423

4

3.93421E
1

pretest

Pair

–

1

posttes

إن فرضية اإلحصاء اليت سيتم اختبارها فقال Nana sudjanaهي :
< : Ho : ¹µ µ²إن عملية التعلم الطالب الذين يتم يدريسهم بتعلم طريقةCIRCليست جيدة أو
ليس هناك أي أتثري على القدرة على التواصل مع الطلبة يف الفصل الثاي ب ـ
MTsN 1 Langsa
15
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 تعد خمرجات التعلم الطلبة اليت يتم يدريسهم ابستخدام وسيلة التعلم أفضل أو هناك: oa : ¹µ µ²<
MTsN 1 Langsa

أتثري على القدرة على التواصل مع الطلبة يف الفصل الثاي ب ـ
spss 16

معاير اختبار اإلختبار وفقا لـ

 املقبول,oa0,01  إذا كانت القيمة املردود, Ho0,01  إذا كانت القيمةكانت تواجد دراجة القبلي والبعدى هيUji-T بناء على تفسري جدول املخرجات فوق
 ألن قبول.املقبولoa  حبث يتم0,01 < 0,000  استنادا إىل معايري القرار. 0,000
MTsN 1

لرتقية قدرة الطلبة على القراءة ب ـCIRC االستنتاج هو النتائج تدريس الطلبة بطريقةoa
.حيد جدا وفعليةLangsa
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